Technický list
Flügger Flutex 2S
Popis produktu
Vysoce kvalitní koncentrovaná sytá barva na bázi PVA pojiva.
Poskytuje krásný, hladký, rovnoměrný, sytý a nereflexivní povrch.
Flutex 2S je nositelem ekologického certifikátu EU ECOLABEL.
Nebrání průsaku vodorozpustných barviv, vodních skvrn nebo nikotinu.
· krásný, matný, sytý a nereflexivní povrch
· stejnoměrný vzhled ze všech úhlů
· matný i za silného světla
Aplikace
Používá se v interiéru na stropy, kde se vyžaduje rovnoměrný, hladký a nereflexivní povrch s minimálními požadavky na
robustnost a omyvatelnost, např. na sádrokartonové stropy s nebo bez skelného filcu.
Velmi vhodná na velké, souvislé stropy nebo tam, kde by množství světla z velkých oken způsobovalo zviditelnění tahů od
štětce nebo válečku. Flutex 2S poskytuje ve srovnání s ostatními nátěry mnohem lepší krycí vlastnosti při opravě viditelných
tahů. Flutex 2S je také k dostání ve speciálních odstínech ultra modré a černé – tyto ale nejsou vhodné na opravu
viditelných tahů.
Použití
Podklad musí být čistý, suchý a pevný. Před nátěrem omyjte zdivo prostředkem Flügger Fluren 37. Sprašné nebo savé
podklady musejí být ošetřeny penetračním nátěrem Flügge Sealer.
Nanáší se v 1-2 vrstvách štětcem, válečkem nebo stříkáním.
Pokud hrozí průsak vodorozpustných barviv, vody nebo nikotinu, použijte penetrační nátěr Flügger Interior Stop Primer.
Při nízkých teplotách produkt zhoustne a je složité jej aplikovat stříkáním. Proto je důležité, aby byl produkt skladován při
vhodných teplotách, cca 20 °C.
Možno aplikovat stříkáním při použití Graco Ultramax 695, 795, 1095 nebo Mark V: Doporučujeme trysku č. 517, 519,
možno i 521 na velké projekty.
Správná praxe
Při použití barevných odstínů ultramodré nebo černé je třeba zajistit, aby barva pocházela ze stejné výrobní šarže (tj. se
stejným číslem šarže na obalu barvy). Dále je důležité roztírat barvu štětcem nebo válečkem vždy ve stejném směru, aby se
zabránilo šmouhám.
Technické údaje
Typ:
Husotota:
Lesk:
Obsah sušiny:
Vydatnost:
Teplota při nanášení:
Doba schnutí při 20 °C, 60 % vlh.:
Celková emise:
Omyvatelnost dle EN 13300:
Ředění:
Čištění nářadí:
Skladování:

PVA barva
1,38 kg/l
2, matný
55 % váhy, 35 % objemu
6-8 m²/l, v závislosti na povrchu a metodě nanášení
min. +5 °C, max. 80 % vlh. při nanášení a schnutí/zrání
na dotek
2 hod.
další nátěr po 4 hod.
dle EN 16000-9:2006: < 110 ug/m²h po 28 dnech
třída 3
voda
voda s mýdlem
v uzavřených nádobách, v chladu, chraňte před mraze

Klíč: FLUTEX 2S

Květen 2017 nahrazuje únor 2017

Flügger distribuce, JanoCo s.r.o., Albrechtická 2160/39, 79401 Krnov, Tel: +420 554 614 514, Fax: +420 554 610 356,
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Vždy se ujistěte o aktuálnosti dokumentu. Instrukce mohou být změněny bez předchozího upozornění. Uvedené informace
jsou založeny na stávající legislativě, výsledcích laboratorních zkoušek a praktických zkušenostech.

